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Kurs Rupiah Terhadap USD
(satuan Rupiah)

Situasi perekonomian global yang berfluktuasi pada periode tahun 2014 2015 memberikan ketidakpastian bagi seluruh pelaku usaha. Fluktuasi kondisi
ekonomi yang besar dan terjadi terus-menerus dalam waktu cukup lama dapat
mengganggu kesinambungan ekonomi (Prasetyantoko 2008). Sejak awal tahun
2014 hingga akhir tahun 2015 terjadi fenomena melemahnya nilai tukar rupiah
terhadap nilai mata uang dollar Amerika Serikat (AS) atau United States Dollar
(USD). Pelemahan rupiah terhadap USD telah mencapai 4% sejak awal tahun
2014 hingga pertengahan Desember 20141. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap
USD semakin melemah sebesar 16.10% (year to date) sejak awal tahun 2015
sampai dengan September 2015. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD
sepanjang tahun 2014 – 2016 terlihat pada Gambar 1.

Periode (Bulan)
(sumber : diolah dari data Bank Indonesia)

Gambar 1 Fluktuasi kurs rupiah terhadap USD periode tahun 2014 – 2016
Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai kurs rupiah terhadap dollar AS mulai
terdepresiasi sejak semester II tahun 2014. Rupiah pernah terapresiasi pada bulan
Oktober 2014, namun kemudian terus mengalami pelemahan nilai kurs dimana
nilai kurs selalu berada di atas Rp12 000 per dollar AS. Sesekali nilai kurs rupiah
terhadap dollar AS mengalami penguatan. Namun demikian tidak terlalu
signifikan, bahkan sampai dengan akhir tahun 2016 dan semester I/2017 nilai
tukar rupiah selalu berada di atas Rp13 000 per dollar AS.
Selain itu, kondisi perekonomian global pada kurun waktu 2014 – 2015
tersebut juga mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Tingkat inflasi pada
kurun waktu tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu sebesar
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2.46% pada periode Desember 2014 2 (yoy). Tingkat rata-rata inflasi terutama
hingga triwulan ke-3 tahun 2015 selalu berada di atas target inflasi yang telah
ditetapkan pemerintah yaitu 4.5 ± 1% untuk tahun 2014 dan 4 ± 1% untuk tahun
2015. Tingkat inflasi yang terus menerus menunjukkan trend kenaikan pada sejak
periode tahun 2014 hingga akhir tahun 2016 dapat direpresentasikan ke dalam
Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) sebagaimana
terlihat pada Gambar 2.

Periode
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Gambar 2 CPI periode tahun 2014 – 2016
Akibat peningkatan CPI yang terjadi secara terus menerus sejak semester
II tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015, Bank Indonesia (BI) melakukan
kebijakan menaikkan suku bunga acuan BI atau BI rate sebesar 25 basis points
(bps) menjadi 7.75% dari sebelumnya 7.50%. Kenaikan BI rate ini dilakukan
untuk menjaga ekspektasi inflasi agar dapat tetap mencapai target inflasi yang
telah ditetapkan. BI rate sebesar 7.75% tersebut tetap dipertahankan sampai
dengan bulan Januari 2015.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan peningkatan inflasi
pada kurun waktu 2014 – 2015 tersebut menimbulkan pengaruh kepada berbagai
sektor industri di Indonesia termasuk sektor perbankan khususnya pertumbuhan
kredit. Berdasarkan kajian BI (2014) perlambatan pertumbuhan kredit masih akan
terus berlanjut. Pertumbuhan kredit pada semester I 2014 sebesar 17.20% (yoy)
melambat dibandingkan semester II 2013 sebesar 21.60%. Sejalan dengan
pertumbuhan total kredit perbankan, pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) sepanjang 2014 juga melambat dari 15.07% (yoy) pada
semester II 2013 menjadi 11.56% (yoy) pada semester I 2014. (Bank Indonesia,
2014)
Di sisi lain, pada kurun waktu 2014 – 2015 hingga akhir tahun 2016,
kondisi jumlah uang beredar (M2) di Indonesia cenderung menunjukkan tren
peningkatan. Namun terdapat perlambatan pertumbuhan sebagaimana terlihat
pada Gambar 3.
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Gambar 3 Jumlah uang beredar (M2) periode tahun 2014 – 2016
Pada bulan Desember 2014, M2 tumbuh melambat dibandingkan dengan
bulan November 2014. Posisi M2 tercatat sebesar Rp4 170.7 triliun, tumbuh
11.8% (yoy) lebih rendah dibanding November 2014 (12.7%; yoy). Perlambatan
tersebut bersumber dari komponen M1 dan uang kuasi yang pertumbuhannya
turun, masing-masing dari 9.8% (yoy) menjadi 6.2% (yoy), dan dari 13.9% (yoy)
menjadi 13.7% (yoy). Menurunnya pertumbuhan M2 pada Desember 2014
dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit dan kegiatan belanja pemerintah pusat yang
mengalami perlambatan. (Bank Indonesia 2014).
Selanjutnya, rasio Non Performing Loan (NPL) gross industri perbankan
mengalami peningkatan sebagai akibat kondisi ekonomi global dan domestik yang
kurang kondusif tersebut. Pada akhir semester I 2014, rasio NPL gross industri
perbankan mencapai 2.16%, meningkat dibandingkan dengan semester
sebelumnya sebesar 1.77%. Pada semester I tahun 2015, kinerja perbankan
mengalami sedikit penurunan, salah satunya terlihat dari rasio NPL perbankan
yang meningkat dari 2.16% pada akhir semester II 2014 menjadi 2.56% pada
akhir semester I 2015. Namun demikian, tingkat NPL ini masih berada di bawah
ambang batas yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Peningkatan rasio NPL gross
industri perbankan sejalan dengan peningkatan rasio NPL gross pada semua
sektor ekonomi dan juga terjadi di kredit UMKM. NPL gross UMKM juga
mengalami kenaikan terutama setelah semester II tahun 2014. Dalam hal ini,
persentase NPL pada kredit usaha kecil jauh lebih tinggi dibanding NPL kredit
mikro dan menengah, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.
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Gambar 4 Rasio NPL kredit UMKM periode 2011 – 2015
Perbankan nasional saat ini menghadapi permasalahan tingginya rasio
NPL yang berasal dari kredit konsumsi dan kredit UMKM yang selama ini
menjadi bisnis utama sebagian besar bank umum di Indonesia. Kredit bermasalah
UMKM berawal dari beban bunga kredit yang sangat tinggi yang diberikan
kepada debitur. Selain itu, kondisi perekonomian nasional yang mengalami
perlambatan ekonomi sejak 2011 sampai akhir tahun 2016 berdampak pada
penurunan kemampuan debitur memenuhi kewajiban pemenuhan pembayaran
kreditnya kepada bank 3 . Hal ini sesuai dengan penelitian dari Widiarti et al.
(2015) yang menilai bahwa perbankan di Indonesia dinilai belum efisien, salah
satunya dilihat dari NPL gross yang mempengaruhi secara negatif dan signifikan
terhadap tingkat efisiensi teknis perbankan nasional.
Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kelompok bank
paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia karena menguasai sekitar
60% bisnis perbankan. Keempat bank BUMN yakni Bank Rakyat Indonesia
(BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara
(BTN) merupakan bank sebagai pemimpin pasar 118 bank di Indonesia. Kinerja
Bank BUMN sangat mempengaruhi terhadap kinerja perbankan nasional. Jika
kinerja keempat bank BUMN tersebut bagus, maka kinerja industri perbankan
keseluruhan juga akan bagus, begitu pula sebaliknya. Secara umum, kinerja bank
BUMN selama triwulan I tahun 2016 masih lemah seiring terus berlanjutnya
perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan kredit BRI, BNI, dan
BTN per akhir Maret 2016 dibandingkan akhir tahun 2015 berturut-turut hanya
0.48%, 0.19%, dan 2.87%. Di tengah perlambatan laju kredit, rasio NPL bank
BUMN tersebut justru meningkat. Rasio NPL Bank BRI naik dari 2.02% pada
akhir 2015 menjadi 2.22% pada akhir Maret 2016. Nilai NPL Bank XYZ naik dari
2.7% menjadi 2.8%, rasio NPL Bank Mandiri meningkat 2.6%, dibandingkan
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NPL tahun sebelumnya sebesar 2.15%. Sementara rasio NPL Bank BTN naik dari
3.42% menjadi 3.59% 4.
Dari keempat bank BUMN tersebut, terdapat tiga bank yang memiliki
bisnis utama sebagian besar pada segmen UMKM, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri
dan Bank XYZ. Dari ketiga bank tersebut, pada triwulan I 2016 Bank XYZ
mengalami peningkatan rasio NPL yang paling besar. Kondisi peningkatan rasio
NPL di Bank XYZ telah terjadi pada periode tahun 2014 - 2015 sebagaimana
terlihat pada Gambar 5.

Periode
(sumber : Laporan Keuangan Bank XYZ, 2013 - 2015)

Gambar 5 NPL seluruh segmen kredit Bank XYZ
Selanjutnya, apabila dikelompokkan ke dalam segmen kredit, rasio NPL
masing-masing segmen yaitu kecil, menengah dan korporasi, di Bank XYZ juga
mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun
2015 tersebut. NPL segmen kecil berada di atas NPL kedua segmen lainnya
(Gambar 6).

(sumber : Bank XYZ, 2014 -2015)

Gambar 6 Rasio NPL segmen kecil, menengah dan korporasi di Bank XYZ
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Berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor makroekonomi seperti Produk
Domestik Bruto (PDB) yang direpresentasikan melalui Industrial Production
Index (IPX), nilai tukar mata uang, CPI, tingkat suku bunga BI dan jumlah uang
beredar (M2) merupakan faktor eksternal atau makroekonomi yang diduga
mempengaruhi NPL yang terjadi pada tahun 2014 – 2015 tersebut. NPL kredit
segmen kecil untuk UMKM memiliki rasio NPL paling tinggi (di atas 4.5%) di
beberapa bank BUMN terbesar termasuk di Bank XYZ. Hal tersebut
melatarbelakangi untuk melakukan penelitian ini. Data NPL Bank XYZ pada
segmen kecil menggambarkan kemungkinan terdapat pengaruh IPX, nilai tukar
rupiah terhadap USD, CPI, BI rate dan jumlah uang beredar (M2) terhadap NPL
tersebut. Adanya trend peningkatan rasio NPL pada tahun 2014 dan tahun 2015
sebagaimana dipaparkan sebelumnya dibandingkan dengan trend melemahnya
nilai kurs rupiah terhadap USD, CPI, IPX BI rate dan jumlah uang beredar (M2)
diduga memiliki keterkaitan. Dengan kata lain diduga terdapat pengaruh dari IPX,
nilai tukar rupiah terhadap USD, CPI, BI rate dan jumlah uang beredar (M2)
terhadap tingkat NPL di Bank XYZ terutama pada segmen kecil.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh faktor makroekonomi : IPX, nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS, CPI, BI rate dan jumlah uang beredar (M2) terhadap rasio NPL
segmen kecil di Bank XYZ?
2. Variabel makroekonomi manakah yang paling mempengaruhi rasio NPL
segmen kecil di Bank XYZ?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis pengaruh faktor makroekonomi seperti IPX, nilai tukar rupiah,
CPI, BI rate dan jumlah uang beredar (M2) terhadap rasio NPL segmen kecil
di Bank XYZ.
2. Menganalisis variabel makroekonomi yang paling mempengaruhi rasio NPL
segmen kecil di Bank XYZ.
Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada Bank
XYZ antara lain dalam hal memberikan informasi bahwa pentingnya melakukan
antisipasi atau mitigasi terhadap adanya perubahan IPX, nilai tukar rupiah, CPI,
BI rate dan jumlah uang beredar (M2) terhadap NPL di Bank XYZ khususnya
pada segmen kecil yang merupakan salah satu dari bisnis utamanya.
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Ruang Lingkup Penelitian
Pada penelitian ini ditetapkan beberapa batasan, baik dari sisi cakupan data
dan variabel yang digunakan. Data yang digunakan adalah data NPL Bank XYZ
khususnya NPL pada segmen kecil periode 2010 – 2016. Selanjutnya, variabel
yang digunakan adalah variabel makroekonomi yaitu IPX, nilai tukar atau kurs
rupiah terhadap dollar AS, CPI, BI rate dan jumlah uang beredar (M2). Pemilihan
dan batasan data dan variabel dalam penelitian ini didasarkan ketersediaan data di
Bank XYZ. Adapun kriteria segmen usaha kecil di Bank XYZ adalah kredit
dengan plafond sampai dengan Rp15 miliar yang memiliki kekayaan bersih
sebesar Rp50 juta – Rp500 juta dan omset per tahun berkisar Rp 300 juta – Rp 2.5
miliar (UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

2 TINJAUAN PUSTAKA
Nilai Tukar dan Sistem Nilai Tukar
Menurut Salvatore (2008), nilai tukar adalah perbandingan nilai atau harga
mata uang domestik dengan mata uang lain. Perdagangan antar negara di antara
masing-masing negara mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya
angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang disebut
kurs valuta asing atau kurs. Sementara menurut Mankiw (2006), nilai tukar terbagi
atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (nominal exchange
rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara
dengan mata uang negara lain. Sedangkan nilai tukar (real exchange rate) adalah
nilai yang digunakan seseorang saaat menukar barang dan jasa dari suatu negara
dengan barang dan jasa dari negara lain.
Menurut Abimanyu (2004), terdapat 2 (dua) cara untuk menyatakan nilai
tukar, yaitu :
1. Model Eropa (Indirect Quote)
Model ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam
perdagangan valuta asing antar bank seluruh dunia. Nilai tukarnya ditetapkan
dengan menghitung beberapa unit uang asing yang dibutuhkan untuk
membeli satu unit mata uang dalam negeri.
2. Model Amerika (Direct Quote)
Model ini didefinisikan sebagai harga mata uang asing dalam mata
uang domestik atau berapa besar nilai rupiah yang digunakan untuk membeli
satu mata uang asing. Metode ini digunakan di Indonesia.
Menurut Berlianta (2004), bentuk sistem nilai tukar dibagi dalam 2 (dua)
bentuk, yaitu:
1. Fixed Exchange Rate System
Fixed Exchange Rate System adalah suatu sistem nilai tukar dimana
nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata
uang asing. Apabila tingkat mata uang tersebut bergerak terlalu besar, maka
pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengembalikannya.
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